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Rejtvények.
I. Számrejtvény.
Bensőnknek ez egy fő része. 18, 21, 20, 10.
Alázatos ellentéte. 24, 13, 18, 8, 6, 1.
Állat, melyik mézet szeret. 2, 4, 9, 22, 11.
Ember, ki vezet sereget. 10, 1, 26, 17, 5.
Becses könyv ez nagyon nekünk. 3, 25, 19, 29, 25, 23.
Mit ha olvasunk, ezt nyerünk. 7, 15, 22.
Ezt adná meg a jó Isten. 19, 17, 12, 11.
Vigyázz, ne sokat fecsegjen. 18, 14, 28, 16.
Egy betű. Ha jól megfejted 27.
E mondást, ehhez tartsd élted 1—29.

II. Betiirejtvény.

III. Szórejtvény.

L.. D.
A helyes megfejtők közt szép könyvet
sorsolunk ki. Megfejtéseket február 5-ig
lehet beküldeni.
A 6. számban közölt rejtvények meg
fejtése :

1.
pardon, 2. latin szótár, 3. irónia, \
ciklon, 5. Baltimore.
Helyesen megfejtették harminchétén
A könyvjutalmat Török Judit Páp:
nyerte.
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Evangélikus diákok találkozója.
Február 1-én és 2-án a csonkaország evangélikus diáksága találkozik Buda
pesten az evang. leánykollégium dísztermében. Ennek a találkozásnak különösen nagy
jelentőséget ad, hogy Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök fog szózatot in
tézni az ifjúsághoz. Mi ennek az összejövetelnek a célja? Az ország evangélikus
diákságának szövetségbe tömörítése. A mi diákságunk eddig egész bizonyosan hiá
nyát érezte egy ilyen, az egész országra kiterjedő szervezetnek. Helyi diákalakula
tok, Luther-szövetségi diákkülönítmények, bibliakörök eddig is léteztek. De egymás
tól függetlenül élték életüket, egymás munkateljesítményéről, beléletéről, céljairól,
ideáljairól nem szereztek tudomást. Az „Ifjú Évek” volt talán az egyedüli kapocs
köztük. Lapunk a jövőben is ezt a szerepet akarja betölteni. De egy lap szerkesztői
asztala nem képviselhet akkora erőt, hogy a holt betűn keresztül ifjúságunkat min
den vonatkozásában összekapcsolja. Az élő szó ereje, a személyes érintkezés, az esz
mék kicserélésének lehetőségei ezek azok a hatalmak, amelyekre boldogulással ke
csegtető jövőt építhetünk.
Ezen a diáktalálkozón tisztázni akarjuk azt a kérdést, hol van a helye ma az
evangélikus diáknak^A háború és a háború utáni évek az értékek átértékelését hoz
ták. Eszmék és eszmények tűntek el és buktak az idő pereme alá, hogy új ideálok
nak adjanak helyet. A világ valahogy a szélsőségek felé halad. Milyen nehéz ilyen
körülmények között az ifjúnak megtalálni azt az utat, amely a tiszta, a becsületes,
a puritán, az önzetlenségben ékeskedő jellem kialakulásához vezet. Milyen nehéz
vakbuzgóság és nyers tagadás, maradiság és szabadelvűséget hirdető demagógia
között ingadozva a helyes világfelfogásra rátalálni. Eszmék csataterén milyen ne
héz megérteni, hogy „Ég és föld elmúlnak, de az én beszédem mindörökre megma
rad.” Elsősorban erre a kérdésre akarunk tehát megfelelni, hol a ti helyetek ma,
evangélikus ifjak.
Ehhez a kérdéshez kapcsolódik szervesen a második: honnan és hogyan merít
erőt az evangélikus diákság? Vissza akarunk vezetni benneteket nekünk olyan
drága ifjúság ahhoz az evangéliumhoz, amely minden magasabbrendü életnek az
alapja. Krisztusnak az erőforrásnak, az életideálnak akarunk monumentumot
emelni lelketekben.
A harmadik kérdés, amelyre felelni óhajtunk, hogyan dokumentálja az evangé
likus diákság egyházhűségét. Egyházhűség? Ki gondol erre? Hiszen annyi más
izgató kérdés fogja körül az ifjú lelkét. A tanulmányok, a napipensum, majd a
pályaválasztás kérdése. Azután az ifjú természetében rejlik a titánkodási hajlam, a
függetlenség vágya nemcsak földi, de égi hatalmasságokkal szemben is. Az ilyen
természetnek a Krisztus egyháza béklyó, mert szeretetre, türelemre, alázkodásra,
önmegismerésre kényszerít. Pedig sohasem lesz becsületes, jó emberré, a haza és a
társadalom jó polgárává, aki egyházát nem szereti, aki törhetetlenül nem ragaszko
dik ahhoz az örökséghez, amelyért Isten legdrágább gyermeke, Jézus, vértanuságot
és őseink bilincseket és gályarabságot hordtak.
Találkozónk végül azt a célt szolgálja, hogy egyszer becsületes nyíltsággal egy
más szemébe nézzünk és fesztelen, mondhatnám bizalmas családi körben beszélges-
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síink azokról a kérdésekről, amelyek az evangéliumi ifjúságot ma érdeklik. Nem
csak a professzor urakat, hanem a diákságot is meg akarjuk hallgatni. Hátha akár
diákságunk megszervezése, akár ifjúsági lapunk, szerkesztése tekintetében nemes in
dításokat kapunk tőlük.
Evangélikus Diákok! Akiknek Krisztus evangéliumának és szeretett egyházunk
nak ügye és hazánk jövendője szívükön fekszik, nem fognak a februári diáktalál
kozón hiányozni!
(— tó— t.)

Az árnyék.*)
Jeruzsálemben szegényes szobában la
kott Miklós. Egyik este sokáig állott a
nyitott ablak mellett. Olyan nehéz volt
ezt az ablakot bezárnia. Langyos levegő
áramlott be rajta, künn a várost csönd
borította. A dombra emelkedő szűk utca
végéről szamarán közelgetett egy haj
csár, ráhajolt szamarára, amelynek apró
patái csattogtak és botladoztak a nagy,
lapos utcaköveken. A hajcsár keleti mód
ra egyhangú dalt énekelt, panaszos nyúj
tott orrhangon. Amikor ismét, távolodott,
hangja dudára emlékeztetett.
Az ablakpárkányon nyomtatott írás
hevert. A februári éjszaka holdfénye
olyan világos volt, olyan éles, hogy könynycn elolvashatta az aprószemű írást.
A dolgozat a régidők értékeit védel
mezte, a nyugodt haladásról szólt, csöpp
türelmetlenség sem volt a hangjában. De
most, hogy ebben a városban volt, amely
ből a testvériség gondolata elindult az
egész világba, így szólt önmagához:
„Nem! Nem! Mi fiatalok, akik ifjúsá
gunk melegénél fogva természetes ellen*) (Von Heidenstam Verner svéd író Haris
Alienus 1892-ben megjelent regényéből szemel
vény. Von Heidenstam 1859-ben született Nárkeben, Svédországban. Stockholmban járta isko
láit. 17 éves korában indul el nagy külföldi út
jára, melynek folyamán Olaszországot, Egyipto
mot, Palesztinát és Görögországot járja be.
Hosszabb ideig tartózkodott Rómában és Paris
bán is. Festőnek indult, de elhagyta az ecsetet és
Svájcban elmélyedt irodalmi tanulmányokba.
1887-ben. tér vissza Svédországba. Stockholmban
él. 1916-ban nyerte el a Nobel-díjat.)
—

ségei vagyunk minden vesztegetésnek,
mi vagyunk azok, akik ma és minden
időben egy darab földet irtottunk azok
nak az igazságoknak, amelyek ebből a
városból indultak e l!”
Amíg ezt mondta, akaratlanul is fö l
lendült a karja. Ebben a pillanatban te
kintete ráhullott a saját árnyékára, ame
lyet a hold vetített a falra éppen az ágya
mellett. Önkéntelenül is nevetnie kellett.
Hiszen ez egy színésznek az árnyéka
volt, aki a fejét fölszegve; karját ki
nyújtva, hangzatos frázist szavalt.
önmaga előtt szegyenkezve most gon
dolt életében legelőször arra, hogy azok
között a gondolatok között, melyek eb
ből a városból nyugat felé indultak el,
mint drágakinccsel megrakott hajó, volt
egy olyan gyöngyszem is, melyet olyan
kevéssé vettek észre az emberek: . . . az
alázatosság!
Kezét az arcára borította és szégyelte
magát. Ügy érezte, mintha ezer apró csil
lag járna táncot a szeme előtt. A lüktető
vére játszott vele és az hozta eléje ezeket
a táncoló csillagokat. De lassan-lassan
úgy érezte, hogy ezek a fénypontok megállanak és éppen olyan szelíd fényben
csillognak feléje, mint azok a csillagok,
melyeket éppen az előbb nézett meg az
égen. Csak hosszú idő múlva ébresztették
föl az utcáról beszűrődő hangok. •
— Ki
tekintett.
Az utca másik- oldalán két házat össze
kötő fal volt vele szemben. Előtte tűz
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Bizonyára én vagyok az. Nem rossz! B i
zonyára valami rongyos ember rajzolt le
engemet ide. Hiszen valamennyire min
denki ismer.
Ezalatt egy ember, aki elnézegette a
képet, csöndesen közeledett ahhoz. Jól
öltözött ember volt. Szelíd, barátságos
arca gyermekre emlékeztetett. Senki nem
ismerte és később sem szerepelt neve
semmiféle krónikában. Mert visszavonul
tan élt, tartózkodott minden nyilvános
ságtól és föltünéstől. Botjára támaszko
dott mindkét kezével és úgy nézte a raj
zot. — Milyen nemes homlok. Milyen ma
gasztos alázatosság az egész termeten!
Oh, aki ehhez a képhez hasonlóvá lehet
ne . . . ! De minek is kívánja az ember a
lehetetlent! ?
Míg így állt ott, alázatosan és csönde
sen, olyan föltűnően hasonlított a rajz
hoz, hogy a körülállók meghátráltak és
csöndesen sugdosódva mutattak rá. Ijed
ten és szégyenkezve távozott el onnan,
anélkül, hogy tudta volna, miért is néz
nek annyira utána az emberek.
Nem volt hasonló Krisztushoz, mert
hát ki is lehetne az? Csupán az árnyéká
hoz hasonlított, anélkül, hogy tudta volna
azt. Ha tudta volna, és ebben a meggyő
ződésében gőgösen felvetette volna a fe
jét, . . . akkor minden hasonlóság azonnal
eltűnt volna.
W. L.

égett. A tűznél ott ült Krisztus, néhány
őszinte híve és barátja társaságában. Né
hány lépéssel odébb rávetődött Krisztus
árnyéka a falra, megnagyobbítva a fal
óriáskövein.
Ekkor János a kedvenc tanítvány fö l
vett szórakozottan egy széndarabot a
földről és az árnyék nyomában meghúzta
a vonalakat és lerajzolta a Mester egész
alakját a falra. Azután eldobta megint a
széndarabot és beszélgetésbe merült ő is.
Másnap reggel Miklós ismét ott állt az
ablakmélyedésben és nézte az arrahaladó
népet. Sokan álltak meg ott, hogy elnéze
gessék a falon a rajzot.
— Ez valami susztert ábrázol, mert
púpos a háta, — mondotta a cipészmester.
— Üres locsogás a beszéded! — felelt
a gyümölcsárus — az előrehajlított alak
ján jól láthatod, hogy gyümölcsárus, bár
elfelejtették a hátára odarajzolni a ko
sarat. Félig nyitott szája is egészen vilá
gosan mutatja, hogy azt kiáltja: „Vegye
tek gránátalmát! Jöjjetek, vegyetek!
Jöjjetek, vegyetek!
A szünedrion egyik magosrangú tagja,
aki ott haladt el, de aki természetesen
nem áll szóba az árusok társaságával,
magában így gondolkodott: Látom, jól.
a magos homlokról, hogy ez a rajz va
lami tanult, tudós embert ábrázol. Csak
nem az én arcképemnek lehetne mondani.

Húsevő növények.
A húsevő növények nem konkurrensei
az emberiségnek, nem rabolják el tőlünk
a, szükséges húskészletet. Talán maga
„húsevő” kifejezés sem helyes, mert, a
mi fogalmaink szerint, köznapi értelem
ben, az evéshez többé-kevésbbé kialakult
„száj” is szükséges. Szájuk pedig nincs
a húsevő növényeknek.
—

Igazabb és tudományos értelemben is
helyesebb, ha „húsemésztö” növényeknek
nevezzük őket, mert a leveleikre került
állati dolgokat: húst, vért, sajtot, tojást,
stb. valójában „megemésztik” . Bizonyít
hatjuk ezt azzal is, hogy a leveleiken levő
kis szőrök mirigyei emésztőnedvet válasz
tanak ki, amely hasonló, sőt majdnem azo
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nos az ember gyomrában levő emésztő
nedvvel.
Régen ismerik már a „húsevő” növénye
ket, de behatóan csak Darwin óta foglal
koznak velük. Még 1769-ben történt, hogy
egy John Ellis nevű angol természettudós
egy különös, Észak-Amerikából származó
növényt küldött Linné Károlynak, akkori
idők leghíresebb növénytudósának. Ezt
írta levelében:
„Ez a növény, melyből egynéhány szá
rított levelet és virágot, valamint a pontos
rajzát mellékelve küldöm, arra mutat,
hogy a természet leveleinek megalkotásá
val a táplálkozást illetőleg a rendestől va
lamelyest eltekintett. A levelek felső lap
ján van elhelyezve a rabláshoz szükséges
szerszám, valamint a csalétek a megfogásra
kiszemelt, szerencsétlen rovar számára. A
levelek felszínét sok, parányi, piros mi
rigy takarja, melyek talán valami édes
nedvet választanak ki és ezzel az apró álla
tokat magukhoz csalogatják. Abban a pil
lanatban, amint a boldogtalan rovar a le
vélre száll és lábaival ennek gyengéd ré
szeit megérintette, a levél két karéja az
inger folytán megmozdul, összecsapódik, a
levél peremén lévő tüskék egymásba fo
nódnak és ezzel az állat fogva van, ami
egyúttal halálát is jelenti.”
Ez az első híradás a „húsevő” növé
nyekről. Csakhogy mit törődtek abban az
időben az ilyen biológiai jelenségekkel!
Maga Linné is beérte azzal, hogy elnevezte
Venus légycsapójának (Diondea
museipula), a sajátságos tünemény okait azon
ban nem kutatta. Az volt a szent meggyő
ződésük a XVIII. század tudósainak, hogy
a növények csupán azért élnek a Föld fel
színén, hogy azt díszítsék és embernekállatnak táplálékul szolgáljanak. Arra
még gondolni sem mertek, hogy a növé
nyek éreznek, mozognak, tehát olyan életnyilvánulásokat mutatnak, mint az álla
tok. A „húsevő" növények jelenségét éppen
—

azért a képzelet szülöttének, a természet
játékának tartották.
Ugyanígy járt nem sokkal később egy
német orvos is, aki meg egy kirándulásán
a harmatfű húsemésztő, rovarfogó tulaj
donságát fedezte fel. A vérpiros levelek
tele voltak ráragadt rovarokkal. Érdekelni
kezdte a dolog, haza vitt magával néhány
példányt és cserépbe ültette. Azt vette
észre otthon, hogy a harmatfű levelei,
akárcsak a, lépvessző, a rászálló rovarokat
megfogják és néhány -nap múlva eltűnik
a rovarok, bogarak lágy, puha testrésze “s
csak a kemény kitinváz, a lábak, szárnyak
maradnak vissza.
Mindennap megfigyelte növényeit, lát
ta, hogy hozzájuk más nem nyúlt, tehát a
bogarak, legyek testét más nem emészt
hette meg a harmatfű levelein kívül. Ezt
nyilvánosságra is hozta, de hiábavaló volt
minden törekvése, nemhogy a nagyközön
séget, de még a növénytan kutatóit, a bo
tanikusokat sem tudta meggyőzni. Hogy
miért? Annak oka az emberi természetben
rejlik, amely kényelmes és nem. engedi magát kizavartatni a megszokott gondolat
körből. Olyan dolgokat nem hittek el ab
ban az időben még a legnagyobb tudósok
sem, amiket ma már a kis elemisták is tud
nak, ha figyelnek a tanítójukra. Maga Lamarck is, aki pedig egyike volt kora leghaladottabb tudósainak, szintén azt tar
totta, hogy „a növények nem éreznek, nem
emésztenek (táplálkoznak) és sem akarat
folytán, sem igazi ingerlékenység követ
keztében nem mozognak.”
Darwin Károlynak, a minden idők egyik
legnagyobb természetbúvárának kellett el
jönnie, hogy megdöntse a sok százados elő
ítéletet. 1875-ben jelent , meg a „Rovarevő
növények” című munkája, amelyben ki
mutatta, hogy igenis vannak olyan növé
nyek, amelyek éreznek, mozognak ás állati
módon táplálkoznak. Természetesen meg
támadták őt is, csakhogy ő már sokkal job-
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bau ismerte tárgy át, hogysem olyan könynyen elnémíthatták volna, inért megfigye
léseit és kísérleteit kérlelhetetlen pontos
sággal állította össze, úgyhogy azok a Nap
nál világosabban mutatták a kutatóknak
a szigorú eredményeket. Neki köszönhet
jük, hogy azóta tanulmányozni kezdték a
rovarevő növényeket és ma már több, mint
500 fajt ismernek. Van belőlük néhány
Magyarországon is.
Nagyon sok vízjárta helyen, a Tisza—
Duna mentén, sok tóban, mocsárban (pl.
Vác mellett is) megtaláljuk a rencét (Utricularia vulgáris). Sárga virágáról könynyen reáismerhetünk, mert azok élénken
elütnek sallangosan osztott zöld leveleitől.
Ha kivesszük a vízből, a levelek alatt haloványzöld, borsószem-nagyságú hólyagokat
találunk, amelyekről régen te azt tartották,
hogy a növénynek úszószervei. Ha azon
ban alaposabban megfigyeljük ezeket a hó
lyagokai, azt vesszük észre, hogy rajtuk
egy merev szőröktől szegélyezett nyílás
van. Ha még szét is váguiik belőlük néhá
nyat, folyadékot és a legtöbbször apró
víziállatokat találunk bennük.
Ebből rögtön megértjük, hogy ezek a

hólyagok nem úszószervek, hanem kelep
cék, amelyekbe a gyanútlanul úszkáló apró
állatkák könnyen bemehetnek, de azután
kijönni már nem tudnak belőlük. Néme
lyek rövid idő, 1 nap alatt elpusztulnak,
mások azonban 4— 5 napig is elkínlódnak,
míg vagy éhenhalnak, vagy pedig megful
ladnak. Testük azután oszlásnak indul,
mert a hólyagban nem tiszta víz van, ha
nem savanyú ízű folyadék, melyet a hó
lyag belső falán elhelyezett apró mirigy
szőrök választanak ki. Ez a savanyú ízű
folyadék emésztőnedv, akárcsak a gyomor
nedv, mely az itt rekedt állatok puha
testrészeit feloldja. Ezt az oldatot azután
a hólyag belső falán levő szívósejtek fel
veszik és a növény testébe szállítják táp
lálék gyanánt. Erre az állati táplálékra, a
kísérletek egybehangzó tanulsága szerint,
szüksége van a rencének, mert állati táp
lálék hiányában nem fejlődik rendesen,
csak tengődik.
Iparkodnak is a hólyagok, hogy kellően
megfeleljenek feladatuknak, mert isme
rünk olyan esetet, amikor egy 15 cm nagy
ságú rence 15 levéllel egy és fél óra alatt
270 apró víziállatot fogott meg.
Dr. Horváth Károly

Életünket és vérünket!
A múlt hó közepetáján a következő hírt hoz
ták a napilapok: „A tanító iránti hálás szeretet
ritka példáját mutatta meg a székesfehérvári
állami fiúnevelőintézet 24 növendéke. Ebben az
intézetben a javítónevelésre ítélt fiúkat nevelik,
akik 24 főből álló családokra vannak osztva és
egy-egy családfő-tanító vezetése alatt élnek az
intézet falai között. A múlt héten az egyik csa
ládfő, Javorniczky Dezső megbetegedett és mi
vel állapota súlyosra fordult, beszállították a
székesfehérvári kórházba. A kórházban megálla
pították hogy a tanító élete csak vérátömlesztés
sel menthető meg. Ez a hír tudomására jutott a
Javorniczky családfő családjába beosztott 24
fiúnak is, mire a 24 fiú megjelent az intézet
igazgatójánál és felajánlotta vérét a tanító meg
mentésére. Dr. Berzsenyi Zoltán, a kórház igaz
—

gató-főorvosa kiválasztott a fiúk közül ötöt, majd
a megejtett vizsgálat után két fiúból, névszerint
Fri.ed Kálmánból és nemes Szántó Józsefből
300— 300 köbcentiméter vért ömlesztettek át a
családfő ereibe. Javorniczky Dezső állapota va
lóban jobbra fordult és remélik, hogy mielőbb
teljesen gyógyultan hagyja el a kórházat.”

Jegyezzük meg ennek a két ifjúnak a
nevét. Javítóintézeti növendékekről van
szó, akik talán mielőtt a székesfehérvári
intézetbe kerültek volna, szüleiknek és
egy egész sereg tanítómesternek keserí
tették meg életét. De ez a cselekedetük
bizonyítja, hogy a nemes érzések ott rej-
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tűzlek a kebel mélyén és csak alkalmas
környezet, nemes irányítás kellett, hogy
életre ébredjenek. Ez a két ifjú ezzel a
cselekedettel a magyar tanulóifjúság
élére ugrott és olyan példát adott, amely
ből a magyar ifjúság évtizedekig táplálkozhatik.
Tudod-e, magyar ifjú, mit csinál a ta
nító, a tanár, amikor egy emberéleten át
tanít, magyaráz, felad, irányít, nevel és
eszményképeket állít eléd? A szíve vérét
adja oda neked, hogy embernyi embert
faragjon belőled, hogy a hazának, az
egyháznak, a társadalomnak hasznos pol
gárává légy. Lehet, hogy sokszor félre
ismered őt és türelmetlenséget, kicsinyes
séget, elfogultságot, szűkkeblüséget látsz
szándékai és cselekedetei mögött, de ami
kor majd hátad megett lesz az iskola, és
édes-bús melancholiával gondolsz az
évekre, amelyeket falai között töltöttél,
hálatelt szívvel gondolsz azokra, akik szi
gorúságukkal és fegyelmező erejükkel
jövendőd alapjait vetették. Annak a két
ifjúnak az önfeláldozása Javorniczky ta
nító dicséretét zengi. Mennyi hősi aka
rás és erőtartalék lehet ebben az ember
ben, hogy ezeket a rakoncátlan nebuló
kat, akik a szülői ház és a nyilvános is
kola szelíd korlátáit nem tűrték, ilyen
önfeláldozó szeretetre tudta nevelni. Fel
ébresztette bennük a tartozás érzését és
ők szíve véréért szívok vérével fizettek.
De Fried Kálmán és nemes Szántó Jó
zsef önfeláldozása messzebb távlatokat
nyit meg előttünk. Amit ez a két ifjú
tanítójáért tett, azt mi ne tixdnók a mi
nagy tanítómesterünkért Jézusért és
lelki édesanyánkért, az anyaszentegyházért megtenni? Az ifjúság a friss, az
egészséges, az örök tartalékokat hordó
vér birtokosa. Adjatok szívetek véréből
valamit evangéliumi egyházunknak is.
Beteg világban beteg az egyházi élet is,
mivelhogy annak hajóját a földön sok
—

sok gyarlósággal megvert emberek irá
nyítják. Csak a ti szívetek vére — ifjú
ság — hozhat új, friss, egészséges, pezsdülő életet az egyházba. Csak a ti lelkes
ségetek és törhetetlen hűségtek tarthat
minket azon az alapon, amely régtől
fogva vettetett. Ömlesszétek át az ifjú
ság optimizmusát és tiszta, örök idealiz
musát az egyház artériáiba. Ne engedjé
tek, hogy gyökeret verhessen itt a kö
zöny, a barométerkeresztyénség, ne en
gedjétek az örök igazságokat emberek
hitető beszéde által elhomályosíttatni. Mi
— a ti öregedő és őszülő vezetőitek —
akik egy szörnyű világkatasztrófában él
tük le ifjúságunkat és a poklok minden
förtelmének felszabadulása idején igye
keztünk megtartani szent örökségünket,
ma már betegek, fáradtak vagyunk, a mi
vérünk már nem alkalmas a termékenyí
tésre. Mi már csak tanácsokkal szolgál
hatunk, mi már csak testámentumot
írunk, mint a haldokló fiainak. Ti vagy
tok az erő, a jövendő, adjátok meg ne
künk a megnyugvást, hogy az evangé
lium ügyét nem hagyjátok elbukni.
Annak a két ifjúnak az áldozatos
szíve elvezett végül szegény hazánk be
tegágyához. Ha daliás őseink egy nekünk
szívben, lélekben idegen császárnő nyo
morúságát látva fel tudtak kiáltani:
„Vitám et sangvinem!” — mennyivel in
kább kell ezt ma tennünk, amikor ezer
éves hazánkról van szó, amelyért atyáink
vére omlott. Ide azzal a vérrel ifjú, hogy
a szabadság betlehemi csillaga ragyogja
be magyar éjszakánkat. Ide azokkal a
kultúrerőkkel, amelyek szíved mélyén
szunnyadnak, hogy a népek nagy verse
nyében el ne tűnjünk, a hátulsó sorokba
ne szoruljunk. Ide azzal az erkölcsi tőké
vel, amely benned van, hogy egészséges
közéletet teremthessünk csonka hazánk
szűk falai között. Életünket és vérünket
azokért a rögökért, amelyeken bölcsőnk
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ringott, ds amelyekhez ezeréves múlt és
apáink sírjai csatolnak!
Ifjú barátaim, Fried Kálmán cs nemes
Szántó József, akiket talán egy meggon
dolatlan cselekedet, egy könnyelmű if
jonti botlás időlegesen kirekesztett a tár
sadalomból, de nagyokká nőtetek előt

tem, de közel férkőztetek szívemhez. Az
nem lehet, hogy ti rosszak, rakoncátla
nők és engedetlenek legyetek! Nektek
melegen érző, másokért hevülő emberszí
vetek van és ez á legnagyobb érték ma
gyarok éjszakájában. Veletek még talál
kozni fogunk.

(—tó—t.)

A gonosz fejedelem.
Andersen.
Volt egyszer egy gonosz és elbizako
A fejedelem aranyain és pompás épü
dott fejedelem, aki mindig csak azon letein legeltette szemeit és azután úgy
törte a fejét, hogyan hódíthatná meg a gondolkodott, mint a tömeg: „Milyen
világ összes országait és hogyan tehetné nagy fejedelem! Ne legyen hatalom az
nevét félelmetessé. Tűzzel, vassid vonult enyémhez hasonló vagy éppen nagyobi)
a világon keresztül, katonái eltaposták
nála! ” És háborút kezdett összes szom
gabonát a termőföldön és felégették a szédai ellen és legyőzte valamennyit. A
földmívelő házát, úgyhogy a vörös láng legyőzött királyokat arany láncokkal
még a fák leveleit is megemésztette, és a táncoltatta kocsijához, ha végigvonult az
gyümölcs megszenesedve lógott a fekete utcákon és ha asztalnál ült, a vendégek
gályákon. A szegény anyák meztelen cse lábainál kellet t heverni ők és azokból i
csemőikkel elrejtőztek a füstölgő falak koncokból táplálkozniok, amelyeket elémögé. De a katonák nem ismertek irgal jök vetettek.
A fejedelem a piacokon és a királyi
mat, minden zúgot felkutattak és ha egjregy anyát megtaláltak a gyermekkel, ak palotában szobrokat emeltetett magának,
kor kezdődött csak igazán ördögi örö sőt azt követelte, hogy a templomokban
mük. A gonosz szellemek sem lehettek az Űr oltárai elé állítsák. De a papok így
rosszabbak. De a fejedelem azt hitte, szóltak: „Nagy vagy oh fejedelem, de
hogy ez másként nem is mehet. Napról- nagyobi) az Isten, nem merjük meg
napra növekedett hatalma, nevét minde tenni.”
„J ó ” —- szólt a gonosz fejedelem —
nütt rettegéssel emlegették és a szerencse
kísérte minden vállalkozását. A meghódí „akkor Istent is lefogom győzni!” Szíve
tott városokból aranyat és nagy kincse elbizakodottságában és balgaságában ha
ket hordott magával; székvárosában jót építtetett, hogy vele a levegőt át
olyan gazdagság halmozódott fel, amely szelje. A hajó olyan tarka volt, mint a
nek mása nem volt. Pompás várakat, páva farka és ezerszemünek látszott, de
templomokat és árkádokat építtetett és minden szem egy-egy puskacső volt. A
akik e remek épületeket látták felkiál hajó közepén ült a fejedelem. Csak egy
tottak: „Milyen nagy fejedelem!” Nem rugót kellett megnyomnia és ezer golyó
gondoltak a nyomorúságra, amelyet más repült célja felé és a puskák azonnal
országokra zúdított, nem hallották a só megtöltődtek önmaguktól. Száz erős sast
hajokat és jajokat, amelyek a fölper fogatott a hajóba és azután fölemelkedett
a nap felé. Lenn messze elmaradt a föld;
zselt városokból fölhangzottak.
-
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hegyeivel és erdőivel eleinte olyan volt,
mint;: a ,:fölszántott termőföld, ahol- .a
fű zöldje kikandikál a felborított földdarabok alól. Később lapos térképhez
volt hasonló és végül teljesen ködbe és
felhőbe veszett. A sasok mind maga
sabbra emelkedtek. Ekkor az Isten szám
talan angyalai közül egyetlen egyet kül
dött ki és a gonosz fejedelem ezer pus
káját egyszerre elsütötte rá. De a golyók
jégesőhöz hasonlóan pattantak vissza az
angyal fényes szárnyairól. Csak egyetlen
vércsöpp tört elő egy fehér szárnytoliból
és ráhullott a hajóra, melyben a fejede
lem ült. Perzselő tűzzel égette be magát
a hajóba, mázsás súllyal nyomta azt le
felé és félelmetes gyorsasággal ragadta
magával le a földre. A sasok erős szár
nyai összezúzódtak, a vihar dühöngött a
fejedelem körül és a felhők köröskörül,
amelyek a fölperzselt városok füstjétől
alakultak, fenyegető formákat öltöttek.
Majd mértföldnyi rákokhoz hasonlítot
tak, amelyek erős ollóikat nyújtogatták
a hajó felé, majd gördülő szikladarabok
hoz és tüzetokádó sárkányokhoz. Félholtan feküdt a fejedelem a hajóban, amely
egy erdő sűrű ágai között végül fenn
akadt.
„Le fogom győzni az. Istent” — szólt

— „megesküdt.ein rá és akaratomnak tel
jesülnie kell!” Hét éven át mesteri re
pülőgépeket készíttetett és villámokat kováesoltatott a legkeményebb acélból,
mert az ég erősségeit-akarta lerombolni.
Összes országaiból nagy hadseregeket
gyűjtött, amelyek, amikor ember ember
mellett állt a sorban, több mértföldnyi
területet foglaltak el. Beszálltak a mes
teri repülőgépekbe, a király maga is fel
szállni készült, amikor Isten egy szunyograjt bocsájtott reá, egyetlen kicsiny
szúnyogra jt. A szúnyogok körülrepked
ték a királyt és összecsípték arcát és ke
zeit. Haragosan rántotta ki fegyverét, de
csak a puszta levegőt vagdosta, a szú
nyogokat nem tudta eltalálni. Ekkor
drága szőnyegeket hozatott és ezekbe
burkolódzott, úgyhogy a szunyogcsípés
most már nem érhette. De egyetlen egy
szúnyog a szőnyeg belső oldalába telepe
dett, bemászott a fejedelem fülébe és
megszúrta őt. A csípés égette, mint a tűz.
a méreg agyára terjedt. Ledobálta magá
ról a szőnyegeket, széttépte ruháit és
meztelenül táncolt a durva vad katonák
előtt, akik immáron gúnyt űztek az őr
jöngő fejedelemből, aki az Isten birodal
mát akarta meghódítani és egyetlen pa
rányi szúnyog leverte lábáról.
(Ford.: — tó— t.)

Szerény emlékeim a nagy Jókairól.
Ködös, kellemetlen téli reggel. Álmos
az egész negyedik elemi osztály, csak öt
hat fiú vigyorog egymásra boldogon, ti
tokzatosan. Hiszen sokáig nem állják a
titkot, egyiknek is, másiknak is van olyan
jó pajtása, kinek odasúgja: Játszottam
az este a színházban!
Ámulat és hitetlenkedés. Nem lehet a z!
Üres hencegés, üres fecsegés, mit keres
tek volna ezek a pöttöm elemisták a szín
házban, a színpadon? Talán csak álmod
-

ták, dehát annyian csak nem álmodják
ugyanazt? Ám a belépő tanító véget vet
a hitetlenkedésnek.
— Fekete, állj elő! Tudod-e a leckét ?
Fekete ötöl-hatol, kifogásokat keres.
de a tanító rátámad:
— Azt hiszed, nem ismertelek meg?
Hogy mertél te a színházban szerepelni?
Volt-e még valaki veled az osztályból?
Hamar kiderült az egész homályos ügy.
Tényleg olt voltak, tényleg játszottak,
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hiszen könnyű volt a szerep, csak ordí
tani kellett, meg cigánykereket hányni.
Kaptak értő húsz krajcárt. A „Cigány
báró” premierje volt ez, amihez cigánygyerekek kellettek és Jókai premierje
az életemben, mert.a „színész urak” eilazsnakolása után a tanító bácsi arra
szentelte a délelőttöt, hogy megmagya
rázza, ki az a Jókai, akinek a darabjá
ban debütáltak a bűnösök.
Petőfiről tudtunk már valamit, Arany
tól is megtanultuk a Családi Kört, meg
a Mátyás anyját, most azután elolvastuk
az olvasókönyvből Jókai meséjét: Melyi
kei a kilenc közül?
Ks az apró fejekben derengeni kezdett,
hogy amit versben adott együtt Petőfi és
Arany, azt prózában, drága, mindenki
előtt könnyen érthető és mégis utánoz
hatatlan közvetlenséggel
mesélte
el
Jókai.
Akkor még az az okos szokásuk volt a
tankönyv szerkesztőknek, hogy az olvas
mányok alá nem írták oda a szerző ne
vét.. Ezért azután piros s kék ceruzával
odapóloltam: Jókai Mór. Éljen !
ÍS

Azután eljött az idő, hogy hajnalig
égett a kis diákszobában a lámpa, mert
mindenáron végére kellett járni, mi lett
Dezsőből a „Mire megvénülünk” hőséből
és be kellett fogni a szemét Jenőy Kál
mánnak, élvezni kellett Adorján Manassé
mindenen győzedelmeskedő biztonságát
és csak azzal az erkölcsi elégtétellel lehe
tett elaludni, hogy a gaz Abellino végleg
letört és hogy Tatrangi Dávidot nem
tudta leigázni mr. Severus.
Oh, ezekben az időkben még élt a költő
- testileg is, még járt-kelt beszélt és
csodálatos munkabírásával
bámulatba
ejtette a világot. Abban az időben azon
ban már ott állott a nagy szellemek tró
nusának legmagasabb lépcsőfokán, elérte
—

azt a született uralkodónak elérhetetlen
magasságot, amelyen már a legenda és a
misztikum szeretetből és bámulatból szőtt
ködfátyola burkolja el az alant állók elől
— az embert.
Mi volt ez még akkor rajongó gyere
keknek napokig ott áesorogni a Lloyd
palota előtt, vagy a parlament kapujá
ban, hogy lássuk, hogy egy pillanatra,
egy szemvillanásnyi időre előttünk le
gyen, hogy hátha . . . hátha valami szuggesztív kisugárzás ér bennünket is, hátha
megérzi a legnagyobb intuitív lélek azt a
majdnem imádatot, ami feléje áradna a
szemünkből, a lelkűnkből, a szívünkből.
Kern sikerült. Hiába volt minden, soha
egy pillanatra sem sikerült meglátni és
v olt egy idő, amikor csak azért utaztunk
Lúgosról ketten Pestre tizennégyórás
vitat téve, mert másnapra jelezték, hogy
beszélni fog a parlamentben és még sem
sikerült. Beteg lett, lemondott.

Volt i dő. . . Volt egy idő a' 90-es évek
végén, amikor a véletlen egy öreg poéta
mellé sodort íródeáknak, Eauka Gusztávhoz. Petőfi és Jókai intim barátja volt
az öreg poéta, aki valaha együtt csinálta
a nagy időket a magyarokkal, aki éppen
olyan magyarnak indult, de letörte az
élet, lemarasztalta a nyomorúság, a keve
sebb lelkierő és talán a kisebb tehetség
is. Guszti bácsi, egész Becskerek Guszti
bácsija levelet diktált, rendes szokása
szerint az ágyban fekve, egy csésze leves
és pár falat hús után borozgatva, kín
lódva a hosszú szárú pipával. (A pipának
azért volt olyan hosszú szára, hogy a hű
séges vén gazdasszonynak, később Laukánénak is légyen foglalkozása töméssel,
gyújtással, meg, hogy oda lehessen a diák
fejére is koppantani, ha pocát ejt.) Szó
val Guszti bácsi szept. 20-án levelet dik
tált, amelynek a megszólítása „Kedves
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Barátom!” volt, a tartalma névnapi üd
vözlet és a saját nyomorúságának meg
ható ecsetelése (én is oda tartottam ma
gam a saját nyomorúsághoz, mert az
öreg csak akkor fizetett, ha ilyen módon
sikerült pénzhez jutnia. A megyei levél
tárosi fizetés tabu volt, azt a gazdasszonv
kezelte). Végezetül jött a boríték: Nagy
ságos Jókai Mór orsz. képviselő úrnak.
Persze, mert szept. 22-én van Móric
napja.
Erre már kiesett a toll a kezemből,
koppant a pipaszár, mert a gyönyörű le
vélen egész konda legelt, nem egy-két
poca. De hát bántam is én! A dicsőség,
az öröm, a büszkeség, hogy Jókai az én
írásomat fogja olvasni. Pelért ez ezer
pipaszárral, mert arra nem is gondoltam,
hogy „ ő ” meg ne tudakolná, kinek a kéz
írása ez a gyönyörű levél ?! Az enyém!!!
Egy hétre kaptunk (!) egy rózsaszínű
postautalványt 100 forintról nem a Jókai
írásával, h ogy: a képviselő úr hálásan kö
szöni a szíves megemlékezést.
Karácsonyra megismételtük a gratulá
ciót számos boldog új esztendővel egybe
kötve, megint megjött a 100 forint, hús
vétin azonban már más diák fején kop
pant a Guszti bácsi pipaszára. Elváltunk:
zordon anyagi okokból.
>»

Rekkenö június volt, A Tisza ájultan
feküdt, szinte mozdulatlanul a magas
töltések alól mélyen behúzódva az ősme
derbe, a csónak végében lustán forgatta
a kormányevezőt az öreg halász . . . a
napsütéstől, az árnyéktalanságtól bá
gyadtan, félig meztelenül feküdtünk a
beszüremlő mocskos vízben a ladik alján.
Messze volt Szeged és mi ezerszer meg
bántuk, hogy nem kocsin, vagy vonaton
jöttünk Algyőiül, hanem passzióztunk a
vizen, a tespedt, alig mozduló, áporodott,
Tiszán.
—

Egyszerre felkapja fejét az öreg kor
mányos:
— Ahun-a, a Sándor tanyája.
Sándor, a Sándor a szegedi paraszt szivajárásában csak Rózsa Sándor lehet.
Más Sándoroknak nevük, vagy jelzőjük
van, Rózsa Sándor neve előtt elég a ha
tározott névelő is.
Fűzfaliget, indák és nádak közepén
vesszőkunyhó. Ez a Sándor tanyája. Az
öreg beszélni kezdett, mint kripták ros
télyos ablakán kiszűrendő hűvös lég
áramlat, úgy csapott felénk a szó.
— A nagyapám beszélte, aki sógora
volt már szegről-végről a Sándornak,
hogy itt tanálkozott a Sándor negyvennyócba a Jókai úrral. Akkor mönt el a
szegénylegénységből ország katonájának.
—■ Tudja-e maga Ferenc bácsi, ki az a
Jókai?
Az öreg megvakarta a fejét:
— Tunni éppen bizomosan nem tudom,
de valami nagy úr lőhet, mert a víz után
(a szegedi nagy árvíz olyan időjelző a
bennszülöttnek, mint a történelemírónak
Amerika felfedezése vagy a reformáció)
ott mutogatták a kormánybiztos (Tisza
Lajos) hintájában. Az unokám azt mond
ja, valami olyasféle, akár a Tömörkény
tekintetes úr.
Szóval, a legegyszerűbb halászember
nek is fogalma volt Jókairól, amiből nem
von le semmit, hogy egy évvel később
egy röszkei magyar a röszkei hidat mu
tatta be ilyenformán:
— Itt a híd alatt állapodott . bele a
Sándor, hogy a Jókai úr szavára honvédnak áll. Haj, de szépeket tud az a Jókai
úr kigondolni! Olyan annak az esze, hogy
az csupa csuda! Még Attila apánk sír
ját is megtanálta! Ügy mondik!

130

Arányi Jenő.

Hamis próféták.
(Máté 7.15.)
Az ifjúság lelke a legkülönbözőbb ha
tásokra reagál. Beledobnak a leikébe egy
gondolatot, egy eszmét és mivel a kriti
kai készség még nem fejlődött ki benne,
vizsgálat és mérlegelés nélkül elfogadja
és lelkesedik érte. Akik új eszmékkel
gazdagítják, avagy szegényítik a világot,
sohasem a konzervatív öregekre építenek,
hanem mindig az ifjúsághoz fordulnak.
Ifjak voltak, akik az első pillanatban
megkapták a gondolatot, hogy Rómát
nem lehet egyetlen ember zsarnoki hatal
mának kitenni és ők ölték meg Julius
Caesart. Az ifjúságnak köszönhetjük a
diadalmas magyar márciusi napokat. Az
ifjúság habzsolta fel Nietzsche antikrisztusi gondolatait és a magyar kommuniz
mus után az ifjúság volt az első, amely a
nemzetépítő feladatok fontosságát felis
merte. Ég és pokol, üdvösség és kárho
zat, építés és rombolás mindegy. . . az
ifjúság az új gondolatokat és új ötlete
ket azonnal felkapja és viszi az utcára, a
nyilvános életbe. Próféták és álpróféták,
igaz és hamis emberek egyként számít
hatnak az ifjúság támogatására. És aki
tudja, hogy egy nemzet, egyház, avagy
a társadalom életében milyen fontos té
nyező az ifjúság állásfoglalása, az nem
—
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nézheti közönyösen, az ifjúság merre tá
jékozódik.
Ennek a kérdésnek ma csak az egy
házi, a vallási vonatkozásait óhajtom
megvilágítani. A magyar evangélikus
ifjúság ma határozottan a vallási kérdé
sek és az egyház felé fordul. De így
lesz-é ez holnap is? A hamis prófétáknak
egész serege próbálja az ifjúság kritikát
lanságát a maga javára kiaknázni. Né
metországban nemrégen megalakult a
„vallásos szoeiálisták” egyesülete. Pom
pás cím, nagyszerű ígéret. Hiszen többékevésbbé mindnyájan érezzük a szociális
igazságtalanságok megszüntetésének szük
ségét, csak a módszerektől irtózunk, ame
lyekkel a hivatalos szociáldemokrácia
ezt a célt el akarja érni. És most egy
szerre szembetaláljuk magunkat, egy cso
porttal, amely Krisztust tűzi ki lobogó
jára és látszólag szembefordul a marxi
elgondolással, amely elsősorban a vallá
sos életet aknázza alá. Mondom, csak
látszólag, mert amint kitűnt, ez az irány
Jézust csak cégérnek akasztja ki, hogy
az éretlen tömegeket a maga aklába te
relje, hogy a vallásos élet felé haladó
ifjúságot nyerje meg és azután a marxi
istentagadó és nemzetietlen irány politi
—

kai céljainak szolgálatába állítsa. íme a
hamis próféták, akik juhoknak ruhájá
ban jönnek. De belül ragadozó farkasok.
Ezzel szemben a másik oldalon, különö
sen a bibliával foglalkozó keresztyének
részén — talán a modern szektáriusok
hatása alatt — egy rajongó, kegyeskedő
irány kapott lábra és próbálja a legna
gyobb odaadással az ifjúságot a maga
céljainak megnyerni. „Megtértek ” -nek
mondják magukat, ezzel mintegy ítéletet
mondva a „meg nem tért” keresztyének
fölött. Teljes erővel a bibliára vetik ma
gukat és a legtágabb teret adják a fele
lőtlen bibliamagyarázásnak. Hogy hol
van a határa a tévelygésnek és a „megtértség” állapota, hol kezdődik, ezt talán
ők tudják. És hogy van-e haszna annak,
ha hozzá nem értő emberek magyarázzák
embertestvéreiknek a biblia igazságait,
erre ők felelhetnek. Minket ez az egész
megmozdulás csak azért érdekel, mert
tudva, avagy tudatlanul a konfesszionális öntudat megszüntetésére törekszik és
valami olyan felekezetközi hangulatot te
remt, amelyből csak az öntudatos és cél
biztos Rómának lehet haszna. Hogy a fe
lekezetek közötti békére kell törekedni?
Eszembe jut az a beszélgetés, amelyet
baráti körben nemrégen folytattunk egy
házunk egy kiváló jurista koponyával.
Többek között ezeket mondta : Örökös a
panasz, hogy az egyházak közt nincs bé
kesség. És az emberek a hit, a vallás dol
gát örökösen azonosítják az egyház, a
felekezet fogalmával. Holott hit és fele
kezet semmiesetre nem azonosítható. Mi
lutheránusok a -világ legtürelmesebb egy
háza vagyunk. Tiszteljük mindenki vallá
sos meggyőződését. De egyházunkért har
colnunk kell és nem lehet nekünk közö
nyös, hogy más egyházak uralkodó jelle
gével szemben minket quasi felekezeti
kisebbségekként kezeljenek. — Ebből a
beszélgetésből itt csak azt az eredményt
—

szűröm le, hogy hamis próféta, aki ifjú
ságunk körében a felekezeti, a koníeszszionális öntudatot gyengíti.
Tengersok hamis próféta kísérletezik
ma, hogy ifjúságunk ébredező vallási ér
deklődését és egyházias gondolkozását
céljai szolgálatába állítsa, nyíltan és bur
koltan próbálja a maga javára kiaknázni
tapasztalatlanságát és naiv ideálizmusát,
úgyhogy az őrtálló nem lehet sohasem
elég óvatos velük szemben.
De bkunk evangéliumi ifjúságunk ko
molyságában és józan keresztyénségében.
Bízunk abban, hogy semmiféle hamis
prófétaságnak nem fog engedni sem a
szélsőjobb, sem a szélsőbal felé. Bízunk
abban, hogy a szociális elgondolásokban
és törekvésekben nem Marx, hanem Jé
zus lesz a vezérünk és bibliai keresztyénségükhöz az indítást nem a betükeresztyénség rajongóinál fogják keresni, ha
nem azoknál, akik Pál apostollal vallják:
„A betű megöl, de a lélek éltet!”
Hamis próféták tengerében lássátok
meg a toronyőröket, halljátok meg a ha
rangszót, amely szívük templomából száll
felétek, jöjjetek hozzájuk az élet ezer
kérdésének útvesztőjében és ők szolgálni
fognak nektek.

(—tó—t.)
A bibliai kérdések megfejtése befeje
ződött. A három csoportban közölt 30
bibliai idézetet végeredményben ötvenen
találták meg, illetve külték be szerkesz
tőségünkbe. Tehát ötven előfizetőnk ré
szesült különféle jutalmakban, annak a
szép munkának elismeréseként, melyet a
Biblia olvasásával végzett. Azonban ez
csak a mi jutalmunk, s azt hisszük sok
kal nagyobb jutalom az, ha e kérdések
keresgetése közben csendes órákat töl
tött el az élet vízének partjainál s még
nagyobb jutalom lesz számára, örökké
megmaradó kincs, ha ezek alatt a kereső
csendes órák alatt megismerte azt a nagy
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igazságot, liogy az Isten igéjével való
foglalkozás a lélek legfőbb tápláléka és
ereje. Adja az Isten, hogy találjátok
örömötöket az elküldött könyvekben s le
gyetek a Szentírásnak ifjú éveitek múl
tával is hűséges olvasói, mert ezért, ha
nem is ilyen formában, mint most, min
dég értékes jutalom jár.
Ezt a beszámolást karácsonyi számunk
ban nem tudtuk elvégezni, de a vakáció
alatt már többek címére feladtuk a köny
veket. Mindenkit kérünk, hogy a könyv
megérkezését közölje velünk, mert eset
leges tévedések így távoltarthatók. A
könyvek szétküldése azonban még nem
fejeződött be, azért senki se türelmet
lenkedjék, ha egy kicsit késünk is.
Alább közöljük az ötven helyes meg
fejtő, illetve nyertes nevét:
Reinheimer József, ifj. Rimár Jenó,
Németh Ilona, Knuth Ernő, Major János,
Meliehár Edit, Eilló József, Papp Irén,
Mesterházy Sándor, Szolár Mátyás, Wla-

dár Margit, Maeskássy Gizella, Liedemann Éva, Misicz Margit, Gera Rózsi,
Merezel Zsuzsi, Simon Magda, ifj. Czipó
Sándor, Dobronay Vilma, Varga Rózsi,
Tóth Károly, Csepely Ágnes, Koricsánszky Árpád és Bagossy Katinka Bu
dapest. í ’odhradszky János, Malik Miklós
és Holub Pál Szarvas. Török Judit, Mol
nár Irén, Beke Irén, Bertalan Imre, Far
kas Eszter és Csery Ella Pápa. Klenner
Ferenc Pécs. Tamás József Miskolc. Ju
hász Mária, Zöld Julianna és Paulik
Anna Tótkomlós. Dönsz László és Izráel
István Aszód, Gretzár Margit, Jannrik
Erzsébet és Fábián Jolán Putnok. Mekis
Ádám és Váczy Dezső Békéscsaba. Frint
Anna Kispest. Krenner Miklós Sopron.
Nikodémusz Ilona Debrecen. Fekete La
jos Irsa és egy „Béka” jeligéjű olvasónk.
Akik a könyvet a felsoroltak közül
nem kapták meg, azok közöljék velünk
pontos címüket.

Karácsonyi mese.
Csilingelő szán állt a ház előtt.
A Ilnlál ménéi az üstökéit
Tűr dm ükvesztve rázogatták. Benn
Egy javakora férfi betegen
Számlálta a rohanó perceket:
„Uram még ne, csak most, most, el ne vedd
A telkemet, amíg a Hozsannát,
Az angyalaid hegyen-völgyön át
Nem hirdetik. Mert, szörnyű bűnömet
Csak megváltó igéd enyhíti meg.”
A két professzor — tudós doktorok —
Magvetőn szólnak: ..Híjatok papot!
A tudomány hatalma véget ért
S mi csak nem imádkozunk lelkeért,!
Lélek! Mese. Csak gyöngéknek való
Mivel a balga, sok földönlakó
Halálfélelmét űzögetik cl.
A tudományok ismeretivel
-

Ki töprengne ily balgaság f e l e t t ! . . . ”
S ajtó mögött a halál felnevel.
A beteg hallja, de nem a tudósok . . .
„Urak, mi hang! Mi nevetés! Ki volt ott?"
„Csak türelmesen édes betegem,
Nincs itt mi rajtunk kívül senki sem.
A képzelődés, lázas állapot
Veled csak rémképeket lá tta tott...”
. .. És közelebb jő a halál, a rém
S megáll a beteg ágya fejénél,

A beteg látja, de nem a tudósok . . .
„Irgahnazz Isten, Segítség, mit látok?
Csak még egy percet, jaj, reám hajol!
És csontkarjával már belém karol,”
A két tudós -— fejüket rázogaiva Az ideglázast erővel lefogja,
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E pillanatban kondid a harang
Es messziinnen hallszik az égi hang:
„Dicsőség Istennek a magasságban,
Hogy üdvösséget adott szent fiában . . .
Hozsanna a magasban és a mélyen!”

Tanácstalanul néznek szerteszét. . .
Mikor az ajtón a pásztor belép.
Lázasan, súgva, bűneit keresve
Mered szeme a színezüst kehely re.
A pap áldásra emeli kezét:
„Hízzál fiam, te nehéz' bűnödért
Míghalt a Krisztus!” S távozott legott
A beteget kétségbe hagyva ott.
S a halál szól: „Jöjj fiam, jöjj velem
A tested meg nem menti senki sem.
A lelkedet! Ki tudjaf Meglehet .. .
Papok, tudósok, gyarló emberek.”

A beteg lehanyatlik és szemében
Egy pillanatra csodás tűz parázslik.
És homlokától végig mind az állig
A küzdés kusza ráncai elülnek
És ajka köré már az üdvözítitek
Mosolya gyűlik. Szája szóra lekben:
„Alleluja, megszabadult a lelkem!”

.1 beteg megragadja a halált
És vívja vele a végső tusát.
Fokozza tudósok rémületét,
Hogy párnáit tépdesi szerteszét. . .
A körmeit hörgő mellébe vágja,
Pirosló vére lecsurog az ágyra.
Tudósok előtt levegőt kaszál,
De érzi ő, hogy győzi a halál.

Csilingelő szán a karácsonyéjben
Sebesen vágtat csillag özönében.
S míg itt lenn ezer ajkon zeng a zsoltár
A gyötört lélek irgalom kapuján
Besurran boldogan.
Szántó Hóhért

Tolsztoj gondolataiból.
Hiszek Istenben, aki szememben a
szellem, a szeretet és kezdete mindennek.
Hiszem, hogy 0 bennem van és én Őben
ne vagyok.
Hiszek Krisztus tanításában. Hiszem,
hogy a boldogság csak akkor lehetséges
a földön, amikor minden ember engedel
meskedik e tanításnak.
Hitemnek köszönhetem, hogy békesség
ben és örömben élek s hogy békességben
és örömben tudok haladni a halál felé.
Valamennyi ember egyenlőségének el
ismerése elkerülhetetlenül alapja minden
vallásnak.
.Az ész nem tanított meg semmire;
mindazt, amit tudok, a szív adta, a szív
nyilatkoztatta ki előttem.
Meg kell köszönnünk Istennek, ha elé
gedetlenek vagyunk önmagunkkal. Bár
—

csak mindig azok lehetnénk! Ha az élet
nincs összhangzásban azzal, aminek len
nie kellene, ez éppen az élet jele, a ki
sebbről a nagyobb felé, a rosszabbtól a
jobb felé emelkedő mozgás. És az össz
hangnak e hiánya föltétele a jónak. Bűn,
ha az ember nyugodt és meg van elégedve
önmagával.
Szépség és szeretet. Ez a két értelme
van az életnek.
Az emberek iránt érzett szeretet a lé
lek természetes állapota. Észre sem veszsziik.
Az ember nem azért él, hogy dolgoz
zanak érte, hanem azért, hogy ő dolgoz
zék másokért.
Az élet lényege csak ez: önmagunk tö
kéletesítése.
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Az angliai Jamboree naplója.
Augusztus 2—4.
Szokásos ágyúlövés jelezte az ébresz
A látogatás után az egész tábor kime
tőt. Már vártuk ezt a jelt, mert egy olyan nőt, illetve táborlátogatási időt kapott.
napot derített ránk, amelyen megláthat Ketten összekapaszkodva az előzetes je
juk szemtől-szembe az óriási angol biro lentkezés .után elindultunk az amerikaiak
dalom trónörökösét — The Prinee oí tábora felé. A naphosszat szakadó eső va
Wales — a welszi herceget. Már az egész lóságos sártengereket csinált. Hányt-vetábor készen állt. A zászló is magasan tett csónakázás, csúszkálás közepette
lengett. A díszkapunál díszvaj állott, a megérkeztünk célunkhoz. Már messziről
magyar tábor parancsnoksága élükön feltűnt az egész tábor. Óriást barak nagy
gróf Teleki Pál tb. főcserkésszel. A her ságú, dupla fedőlappal ellátott narancsceg és kísérete, melybe Bi Pi is tartozott, sárga színű sátrak voltak. A bejárattal
már a szomszéd táborban járt.
szemben volt a parancsnokság „épülete” .
Kürtszó jelezte megérkezésüket. A ma Épület volt bizony, mert minden kényel
gyar zenekar az angol himnuszt játszotta. met nyújtó bútorzattal fel volt szerelve.
A herceg, akit valóságos emberáradat Szőnyeg, íróasztal, szekrény, szék, fotel,
követett, elindult a tábor megtekintésére. sőt talán még csillár is volt benne. Ezt
Minden altábort végiglátogatott, minden már nem tudtam a nagy csodálkozástól
iránt érdeklődött. Hogy a magyar tábor megfigyelni. Az épület előtt díszes, nád
mennyire éi’dekelte, azt bizonyítja az, fotelekkel berendezett kis terrasz volt.
hogy mikor figyelmeztették a látogatási Itt a bejáratnál őrség állt. Ebből az ámu
idő leteltére — amely minden táborra latból a másikba estünk, amikor a kiállí
négy perc volt ■
— leintette az indulást. tási sátrukba tértünk. Ez a sátor tiszta
A zenekar különösen tetszett neki, mely képet nyújtott Amerika gazdasági életé
kérésére eljátszotta a Rákóczi indulót. ről. Volt itt mindenféle: bánya, posztó,
Látogatási ideje húsz percig tartott. A gép, fa, gyapjú és még ki tudja mi min
fényképészek kihasználták az alkalmat, den termékből mutató. Olyan nagy volt
hogy vágyukat elérjék. Megadással tűrte ez a sátor, hogy mintegy két órahosszat
ezt az ostromot. Amint később mondta, bolyongtunk benne. Ha mindent jó tüze
ez a legkellemetlenebb, ami őt valaha is tesen akartunk volna megnézni, bizony
érheti.
négy-öt óra is kellett volna. A látogatási
—
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idő azonban letelt és mi hazamentünk.
Ebéd után újra kaptunk időt táborlá
togatásra. Mi megint csak az amerikaiak
hoz'mentünk. Most a sátrakat vettük
vizsgálat alá. Elsőrendű anyagból készül
tek, de igen nagyok. Mi magyarok, az
aránylag kis sátrainkban is bizony fáz
tunk, hát akkor ők mennyire fázhattak

ezekben a sátrakban. Nagy nehezen, min
denféle jelbeszéd felhasználásával, meg
is kérdeztük az egyik cserkészt effelől s
ő mondta, hogy bizony igen fáznak, pe
dig mindnyájan ágyban alusznak, néme
lyek még paplannal is takaróznak. Az
útiköltségük iránt is érdeklődtünk s meg
tudtuk, hogy csak a hajó és vasútköltségük több volt mint a mi összes kiadá
sunk. Egynek átlag 500 dollárba került.
Ha valaki többet fizetett, akkor kisebb
sátorba került, ahol kevesebben aludtak
és nagyobb kényelem volt. A konyhán
külön szakácsok főztek, azon fiúk segít
ségével, akik kevesebbet tudtak fizetni.
Máskülönben az egész tábort az előre be
tanított s előre küldött amerikai munká
sok építették. A tábor mögött külön für
dőt is építettek ezek, úgyhogy minden
fiú mindennap melegvízben fürdött. Ne
künk még azért is fizetni kellett, hogy
reggel hét órakor 12 fokos vízben fürödhessünk.
—

Az indiánokról sem feledkeztünk meg.
Valóságos indiánnegyed volt. Szerencsé
sek voltunk, mert éppen akkor mutatták
be a haláltáncot szabályos indián öltözet
ben. Találkoztunk a táborban két ameri
kai születésű magyar fiúval is. Tudtak
még magyarul és sok mindent elmond
tak', hogy mi van náluk Amerikában.
Estefelé járt az idő, amikor elhagytuk
a vagyonosságot jellemző tábort, gondo
lathalmazokkal telten és észre sem vet
tük, hogy már otthon vagyunk. Ezután
is sokszor jártunk az amerikaiaknál, mert
vonzott a kíváncsiság. Bizony sok nézni
való volt ott.
Este kivonultunk az altábortüzhöz.
Sok ügyes dolgot, szép táncot, bohóságot
mutattunk be kölcsönösen egymásnak.
Jó hangulatot azonban mégis csak mi,
magyarok tudtunk teremteni, amint ma
ga az angol tábortűz vezető megjegyezte.
Augusztus 3. Ez a mai nap egy emlék
lappal gyarapította azt a könyvet, mely

ben a magyar cserkészek győzelmeit és
sikereit jegyzik fel. West Kirbybe, ebbe
a kis tengeri fürdőbe vonult ki ma a tá

136

—

bor legnagyobb része. Vízibemutató volt
(íyiicgy angol herceg .jelenlétében. A né
zőkkel szemben egy mesterséges sziget,
rajta a különböző nemzetiségű és öltö
zetű cserkész volt. Az angolok tengeri
csatára készültek, de a folyton erősödő
szél és a növekvő hullámok ezt lehetet
lenné tették. Ebben a szeles időben, hul
lámzó tengeren egyszerre csak megjelen
tek a magyar vízicser,készek (sea seouts)
vízi-síeiken. A közönség bánnilt. A fiúk
még ebben a viharban is biztosan kezel
ték a síket, amelyek csakúgy szelték a.
tarajos hullámokat. Az ámulat azonban
fokozódott, mikor megjelentek a többi
vizesek, könnyű gumicsónakjaikban. Nem
volt hullám, amely akadály lehetett
volna előttük. Egy éles fütvszó hangzott
s az evező fiúk egy pillanat alatt bebo
rultak a tengerbe s a felfordított csóna
kot alábújva vitték tovább. Ez már több
volt, mint amennyire bárki is számított
s hatalmas tapsvihar üdvözölte a fiúkat,
mikor elvonultak. — Lord Hampton, aki
a magyar nemzeti nagytáborban képvi
selte Bi Pit mondta is, hogy ezt az angol
vizeseknek is meg kell tanúiniok. A be
mutatás többi számait a megindult és
folytonosan növekvő vihar teljesen meg
semmisítette.
Kzalatt a tábor főterén a farkasköly
kök nemzetközi összejövetelt tartottak
Ili Pi jelenlétében.
Augusztus 4. A nap is kisütött ma
reggel, mintha jelezni akarta volna a va
sárnapot. Igazán méltón ünnepeltük meg
az első vasárnapot. A bemutató téren
gyűltek össze az egész tábor protestáns
résztvevői és a Canterbury-i érsek tar
totta az istentiszteletet. Feltűnő volt,
hogy a prédikációt olvasta. 62.000 részt
vevő közül mintegy 35—40.000 protes
táns volt.
Délután megint csak elindultam tábort
látogatni. Most nem az amerikaiakhoz,
—

hanem a. dánokhoz mentem. Nagy tábo
ruk volt- Sátraik nem nagyobbak, mint
a mieink. A főterükön nagy árbocrudon
volt a zászló s ez jelezte a tábor közepét

is. Táboruk rendes, feltűnően tiszta volt.
Azonban a konyhaépítést nem ismerik.
Ők is, mint általában a jamboreen, bog
rácson, vagy ehhez hasonló tűzhelyen
főztek.
Időm lévén még, a szomszédságukban
levő indus táborhoz mentem. Égbenyú'ő
kapujuk már messziről feltűnt. Elhozták
magukkal Keletnek minden titkát, min
den kincsét. Feltűnő volt a természet- és
virágszeretetük. Kicsiny sátraikat — a
legnagyobb kétszemélyes — egész virág
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ágyakkal vették körül, amelyek nagynagy művészetet árultak el. Nem egy he
lyen térképeket, állati alakokat, vagy
más formákat alakítottak virágból. Nem
hiába foglalatoskodnak a virágokkal,
mert szívük-lelkük sem egyéb, mint egy
nagy virágágy, melyből jó illatként ter

jed a Szeretet. Egy tábor sem volt talán,
amelyből a szeretet, a megértés, a test
vériség úgy kitűnt volna, mint itt.
Az esti órákban tartott színházi elő
adásokon nagy sikert aratott nemcsak a
magyar tánc, hanem a jó magyar zene is,
melyet a cserkészbandák adtak elő.

Kendek K. György

FÚRJUNK— FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.

Intarzia és tarzó.
Bizonyára már mindnyájan láttatok
berakásos régi szekrényt, dobozkát, asz
talt, vagy valami más bútornemüt. Ha
megfigyeljük az ilyen munkákat, (amit
intarziának nevezünk) megállapíthatjuk,
hogy elkészítése nagy ügyességet, kitar
tást és műízlést követel. A berakásos
munkák elkészítése úgy történik, hogy
különböző színű (fajtájú) fákból a színárnyalatnak megfelelő darabokat vágnak
ki, szorosan egymás mellé illesztve, enyvvel a megfelelő helyen rögzítik. Mikor a
mintát így apró darabokból összeállítot
ták, az egészet lecsiszolják, mindaddig,
míg teljesen síma felületet . nyernek. A
felületet azután természetesen fényezik,
politúrozzák.
Elképzelhetitek mekkora munkát igé
nyelhet pl. egy asztallap elkészítése, ami
sokszor többszáz, sőt ezer darabkából áll.
Nem is erre akarom én figyelmeteket fel
hívni, hanem az intarziát utánzó tarzó
munkára. Ez is nagyon szép, s egy kis
ügyességgel és akarattal az intarziához
hasonló, művészi kivitelű tárgyakat ké
szíthetünk vele.
A munkához igen kevés szerszámra
—

van szükségünk, egy késre, amit magunk
is előállíthatunk, festékre, üvegpapírra,
s a politúrozáshoz szükséges dolgokra.
Papíron megrajzoljuk a mintát, amihez
legjobb, ha eleinte járt úton haladva, va
lami bútorról, vagy szekrénykéről veszszük a mintát. Akinek azonban jól szár
nyaló fantáziája van, az nem fog segít
ségre szorulni. A deszkalapot, vagy
mondjuk egy díszdobozka tetejét üveg-

138

—

papírral simára csiszoljuk, s a mintát rá- naturált Szeszt öntünk hozzá, hogy higáit
folyó oldatot kapjunk. Kerítsünk egy
kopirozzuk.
darab,
már többször kimosott vásznat, s
Most egy erre a célra szolgáló késsel a
egy
darabot
letépve, golyó alakúra
minta minden egyes vonalát élesen és mé
lyen bevágjuk (1. ábra).- Ez későbben gyúrva közepére tesszük. A lapda köze
azután úgy fog kinézni, mintha egyes da pébe helyezett vászoncsomócskára schel
rabokból volna összerakva. Ezután finom lakkot öntünk, a labdát összeszorítva
üvegpapírral addig csiszoljuk a deszkát, megnyomkodjuk, hogy a schellakkoldat
míg az esetleges eeruzanyomok teljesen „kiüssön” rajta. Ha ez megvan, a poli
eltűnnek. Utána kefével kikeféljük a ba túrozandó felületen, igen gyengén szo
rázdákat, hogy semmiféle lerakódás ne rítva, eleinte ide-oda húzogatjuk, de úgy,
hogy a felület minden egyes részét bejár
maradjon bennük.
Legnehezebb része a'festés következik juk. Később nyolcasokat írunk le, szintén
ezután. Mikor a mintát megrajzoltuk, úgy, hogy a fa egyenletesen kapjon min
már eldöntöttük, hogy milyen színárnya denütt a politúrból. Vége felé higabb ol
latok fogják a mintát alkotni. Természe datot használunk, s egy néhány csepp
tesen tarka, vagy ízléstelen színeket ne lenolajjal olajozzuk be a felületet, ne
alkalmazzunk, valamint olyat sem, ami hogy a labda odasüljön, s eddigi mun
lyen fa nem található a természetben. kánk kárbavesszen. Mondom, ez nagy
gyakorlatot igénylő munka, s aki még
Legjobb a barna különféle árnyalatainál
maradni. Miután eldöntöttük, hogy a ba nem próbálta s mégis akarja csinálni,
rázdákkal határolt kis területkék milyen egy darabka deszkán végezzen előbb
színek lesznek, festékkel' rendre befest többrendbeli kísérletet, s csak mikor
jük azokat, de vigyázva, hogy a határo némi gyakorlatot szerzett, akkor fogjon
kat túl ne lépjük. Ha ez mégis megtör neki nagy fáradsággal elkészített tarzója
ténne, hagyjuk megszáradni és a kifutott politúrozásának.
részt éles késsel óvatosan lekaparjuk.
Még egy-két szót a használandó anya
Egy mezőn belül ne árnyékoljunk, ne gokról. A fa csak keményfa lehet, szil-,
oszlassuk a színeket, mert ezzel az intar dió-, körte-, cseresznyefa, bükkfa nem
zia jellemző karakterét elveszítjük. A megbízható. A kést vagy megvesszük,
színek keverésénél el kell találnunk a vagy aki ügyes az maga is megcsinál
megfelelő színt, mert a kétszeri festés hatja. (2. ábra.)
hátrányosan fog hatni.
Festés után következik a fényezés. Ezt
vagy készen kapható lakkal végezzük,
vagy politúrozzuk. Akinek nagyon szé
pen sikerül a munkája, az ne kísérletez
zen, vigye el az asztaloshoz, aki olcsón
meg fogja csinálni. A vállalkozó szelle
műek részére elmondom azért a politúro
A festék lehet közönséges vízfesték,
zást is pár szóban.
de
jobb, ha tarzófesték név alatt kapható
Schellakkot szerzünk be, amit széles
festéket
vesz.
szájú üvegbe szórunk, denaturált szeszt
öntünk rája s hagyjuk állni, hogy a szesz
Szeretném fiúk, ha kedvvel és kitar
feloldja a schellakkot. Azután annyi de tással fognátok neki a munkának, mert
—
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aránylag rövid idő alatt annyira víhetítok, hogy a tárgyak nemcsak azok előtt
lesznek kedvesek, akik hozzátok közel
állva, talán elfogult bírák lennének, ha

Egy oktávban fizikai-matematikai alapon
vett számítás szerint 13 abszolút tisztaságú
hang van. Az európai zene 12 relatív tisztaságú
hang segítségével minden zenei gondolatot ki
tud fejezni. A 7 tőhangból és 5 származtatott
hangból álló hangrendszer Werkmeister András
felfedezése 1711-ből.
Míg a régi időben a hangszerkészítő mester
évekig dolgozott egy zongora előállításán, ad
dig ma a bécsi Hoffmann-gyár évente 3000 zon
gorát készít egységes típusban.
Wolfgang Amadeus Mozart egyszeri hallás
után, emlékezetből 11 éves korában leírt egy
hosszú misét megharmonizálva és hangszerelve.
Egy amerikai tudós kísérleteket folytatott
oly irányban, hogy milyen nyelven beszélnek
legkönnyebben a papagájok. Az derült ki, hogy
legkönnyebben tanulnak meg spanyolul és ja
pánul, legnehezebben angolul és németül.
Vlzalatti alagutat építenek Brooklyn és Staten Island között. Az alagút két, egyenként
10 méter átmérőjű csőből fog állani. Az egyik
3350, a másik pedig 3900 m hosszú lesz. Öt év
..latt fogják megépíteni, 80 millió dollár költ
séggel.
A világ legnagyobb repülőgépe, Dornier
mérnök alkotása, a Do—-X, amellyel legutóbb
próbarepülóseket végeztek, 2fi0 ember befoga
dására alkalmas. Első nagyobb útjára előrelát
hatólag januárban indul el.
Berlin kiépíti a staakeni léghajókikötőt. A
léghajó-horgonyzótorony kb. másfél millió pengő
költséggel épül.
—

nem határozott értéket fognak képvi
selni. Fel tehát a házi iparmüvészke
désre!
Micsinay Péter

A parafa-dugót Pérignon páter, liautvilliors-i
pincemester (1636— 1715) alkalmazta először.
Valódi drágaköve Európának csak egy van:
a magyar nemes opál.
Földünk 1927. évi gyémánttermését 7 millió
karátra becsülik. (1 karát=0.2 gr.)
Az elmúlt évben
csecsemő halt meg.

Magyarországon

39.644

A tavaszi állatösszelrás szerint hazánk lóállornánya (892.131) 2.8%-kal apadt az előző
évekhez képest.
Nem régen avatták fel a világ legnagyobb
fiiggőhldját, mely a Hudson-folyó felett Ncwyorkot Newjersey-vel köti össze.
Birmánok a mogoki bányák közelében 1000
karátos zaflrkövet találtak. A hírre líamsay,
newyorki drágakökereskedő Birmába utazott s
megvette a csodaszép zafírkövet 120 ezer dol
lárért.
A múlt évben Amerikának 33.695 milliomosa
volt. (Milliomosoknak tekintik azokat, akik évi
50— 100.000 dollár jövedelmet vallanak be.)
A lipcsei áramfejlesztő-telepen az új városi
távfűtési hálózat építésével kapcsolatban 158
m magas kéményt építettek. A kémény alap
zata 23 m átmérőjű, felső végének a belvilága
pedig 6.5 méter.
A futballt 1823-ban játszották először ox
fordi egyetemi hallgatók.
Olaj festékkel 1426-ban festett először Van
Eyck, holland festő.
A párisi Louvre-t 1791-ben nyitották meg.
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A gyémánt-köszörülését

1450-ben

A férfiagyvelő átlagos súlya 1375 g; egy orosz
származású kiváló mathematikusnö, Kowalcrvszky Szonja agyvelejének súlya ennél nagyobb,
1385 gramm volt.
A főváros vízmüvei a nagyközönség fogyasz
tására évenként 60 millió köbméter vizet szállí
tanak
Az óbudai gázgyár, amely a kontinens leg
modernebbül berendezett gázmüveinek egyike, a
Duna jobb partján 420.000 négyzetméter terü
leten épült. Gázfejlesztő berendezése 10.000 kg
szenet fogad be.
A főváros elektromos műveinek évi áramter
melése újabban 200 millió kilowatt-óra. Budapest
utcáit jelenleg 16.500 villanylámpa világítja
meg.
A kaktusz hazájának általában Mexikót tart
ják. Az állam címerében is van egy kaktusz: az
Opuntia.
P. F.

találták

fel.
Az első villamos vasutat 1880-ban a német
Scemons indította el.
Amerika leghíresebb női kollégiuma a Smith
Zsófia által 1875-ben alapított Smith kollégium,
amely 14 leánnyal kezdte és ma 2000 növendéke
van. A kollégiumnak több nagy épülete van.
Van kórháza is, amelyet a kollégium vég
zett növendékei alapítottak és építtettek.
Breuer (német) és Barjot (francia) tudósok
hideggőzgépet találtak fel. A hideggőzgépet a
propán nevű szénhidrogénvegyület hozza műkő
(lésbe, amely már mínusz 37°-nál forr és.O fok 
nál túlhevített gőzzé alakul.
Kétféle oxigén van. Az egyiknek az atomsúlya 16, a másiknak 18. Kz utóbbi fajtából ke
vesebb van jelen az izotop (azonos tulajdonságú)
keverékben.

Kinek az ujján van a gyűrű?
(Társas játék.)
— Egészen belefáradtam a nagy fejszámo
lásba. I)e azért egészen pontosan megmondom a
sok matematikai művelet eredményét: 644.

Számolni jól tudók számára igen jó társas
játékot írok le az alábbiakban. Egy kis számtani
művelettel nemcsak azt állapíthatjuk meg, hogy
kinek az ujjún van a gyűrű, hanem azt is, hogy
melyik kezén és melyik ujjún.
Méltóztassanak helyet foglalni, hölgyeim,
l’ista barátom, míg én elfordulok, gyűrűt húz
egyikük ujjúra. (Nem kell félni, nem karikagyű
rűt!) fin meg majd kitalálom, kinek az ujján
van a gyűrű.

Akkor, Pista barátom, a gyűrű a negyedik
számú hölgy balkezének a mutatóujján van.
Elárulom a titkot, hogy találtam ki. Könnyen
megtanulhatja mindenki, ha akarja. Tessék ide
figyelni!
A játékos sorszáma 2-vel szorozva .
8
Hozzáadva 3 ............................................. 11
Szorozva 5-tel
........................................55
Ehhez hozzáadva 9 (jobbkéznél)
.
64
Ez szorozva 1 0 - z e l .................................640
Ehhez hozzáadva 9 (jobbkéznél 8) .
64
Hozzáadva még 2 .................................644

A hölgyeket előbb meg kell számozni. (A jobb
kezet 1-es, a balkezet 2-ős számmal jelöljük, az
ujjakat a hüvelykujjtól kezdve számozzuk, a meg
fejtésnél.)
Kezdődjék a játék!
A gyűrűt Pista barátom felhúzta egy játékos
ujjúra. Kíváncsi vagyok a barátom gusztusára.
De mindjárt kivallatom.
Szorozd meg csak, Pista, a gyűrűs hölgy sor
számát 2-vel. Adj hozzá 3-at, azután szorozd meg
az egészet 5-tól. Megvan? Na most adj az ered
ményhez 8-at, ha a gyűrű a jobbkézen van, vagy
9-et, ha a balkézen van. Szorozd meg az ered
ményt 10-zel. Add hozzá az ujjak sorszámát. (A
hüvelykujjtól kezdődik a számozás.) Adj még
hozzá 2-t. Mennyi az eredmény?

—

Most kérem szépen, ebből ón levonok 222-í.
Marad 422.
Ebből a háromjegyű számból az első szám
jegy jelzi a játékos sorszámát, a második a bal
kezet, a harmadik az ujjnak a sorszámát.
Remélem, mindenki érti.
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Tessék játszani! Jó mulatóst!
Közli: P. F.

—

Az ifjúsági összejövetel programja:
2. A konferenciát bevezeti Szántó Ró
bert, az „Ifjú Évek” főszerkesztője.

FEBRUÁR 1-ÉN SZOMBATON délután
4 órakor a leánykollégium dísztermé
ben bevezető konferencia.

Délelőtt 11 órakor istentisztelet a Deáktéri templomban. Prédikál: Dr. H.
Gaudy László.

1. Közének.
2. Hol van a magyar evangélikus diák 
ság helye?
Előadó: Dr. H. Gaudy László val
lástanítási igazgató.

Délután 4 órai kezdettel szeretet ven
dégség a leánykollégium dísztermé
ben, az összejövetel résztvevői szá
mára, melyet a Deák-téri konfirmál
tak egyesülete rendez.

3. Honnan és hogyan merít erőt az
evangélikus diákság?
Előadó: Gáncs Aladár vallástanár.
4. Közének.

TUDNIVALÓK AZ IFJÚSÁGI ÖSSZE
JÖVETELRŐL.
Délután 6 órakor műsoros est. (Ugyanott)
1. Megnyitó. Tartja: Dr. Raffay Sán
dor püspök.
2. Zalánfy Aladár zeneszárna.
3. Pozsonyi diáktörténetet olvas fel .
Dr. Maróthy Jenő író.
4. Éber Olga csellószólója.

»

5. Szavalat.
6. Zalánfy Aladár zeneszáma.

A február 1-én d. u. 6 órakor tartandó
műsoros-est belépőjegyei 3, 2 és 1 P-s
árban beszerezhetők Budapest, IV., Deáktér 4, II. 16. A résztvenni óhajtók szerez
zék be idejében a belépőjegyeket. Diá
kok belépődíja 50 fillér.
Az összejövetel és műsoros-est helye az
evangélikus leányiskola díszterme: IV.,
Sütő-utca 1.

FEBRUÁR 2-ÁN VASÁRNAP délelőtt 9
órakor diákkonferencia.

A vidéki diákok részvételüket és sza
badlakás és ellátási, valamint kedv. vas
útijegyre vonatkozó igényüket legkésőbb
jan. 24-ig jelentsék az „Ifjú Élvek” szer
kesztőségének. A később jelentkezőknek
sem lakást és ellátást, sem vasúti utazási
kedvezményt nem biztosíthatunk.

1. Az evangélikus diákság egyházhüsége. Előadó • Lamnek Vilmos val
lástanár.

A diákösszejövetelen résztvenni szán
dékozó budapesti diákok lapunk szer
kesztőségénél jan. 30-ig jelentkezhetnek.

7. Zárszó. Tartja: Szántó Róbert, az
„Ifjú Évek” főszerkesztője.

—
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HÍ REI NK
A Budapesti Evangélikus Leánykollégium
1929. évi december hó 18. és 19. napjain Arany
János-estet rendezett a következő műsorral:
1. Petőfi: Arany Jánoshoz. Szavalta: 18-án
Scherer V. IV. o. n., 19-én Szűcs M. V. o. n.
2. Petőfi: Arany Lacinak. Szavalta 18-án Pétery M. IV. o. n., 19-én Farkas E. VII. o. n.
3. Arany János szerzetté dalok: a) A torony
ban. b) A szép fényes katonának. Előadta a
leánykollégiumi énekkar. 4. Juliska elbujdosása.
Szavalta: 18-án Jaczkó A. III. o. n., 19-én
Budai I. III. o. n. 5. Tengerihántás. Jelenetezett
melodráma. Zenéje: Révfy Géza. Előadta: Liedemann É. VII. o. n. Kísérték: Schippert,
i^chindlcr Via, Bognár V. (I. heg.), Klein VII.,
Muszták V. (II. heg.), Wahrmann VIb. (zon
gora) és az énekkar. 6. Szondi két apródja. Je
lenet. Költő: Vetsey III. Apródok: 18-án Déri,
Dörfler III., 19-én Alth, Mund II. 7. Családi
Kör. Jelenet. 18-án: Gazda Kormos VII., 19-én:
Kund VIb.; Gazdasszony Gera VII., Rapaics
VII.; Leány Kendeh VII., Lonkay V.; 1. fiú
Györk III.; 2. fiú Ostffy II.; Honvéd Fecske
"VII., Trautmann A. VII. 8. Pázmán lovag.
Ballada. Szavalta: Ádler E. VII. o. n. 9. Rege
a csodaszarvasról.
Sztojanovits J. daljátéka.
Regös 18-án Csepely Zs. VII., 19-én Pap E. VII.
18-án: Magyar Herramhof A. VII., 19-én Traut
mann E. VII.; Hunor Krempe VII., Kendeh
AHI.; 1. bajnok Nőtel III., Varga T. V.; 2. baj
nok Kroo II., Nőtel III.; Tündérek: Ebinger,
Fischer G. és K., Frisch, Lehr, Meer, Millner,
Nagy, Papp, Ragán, Schermann, Szemere I. o.n.
Daloló szívvel. A múlt számunkban számol
tunk be lapunk első félévi pályázatának ered
ményéről s akkor közöltük, hogy a pályázatot
Bakos László miskolci tanítóképzőintézeti nö
vendék nyerte meg „Magyarok a Mennyorságban” című versével. A minap egy kis verses
könyvet hozott a posta, amelynek címe: „Da
loló szívvel” , szerzője pedig, őszinte örömünk
re az Ifjú Évek pályadíjnyertes poétája, Ba
kos László. Szép tartalmú és formájú verseit
érdeklődéssel olvastuk, őt magát ezúton is üd
vözöljük s buzdítjuk további munkálkodásra.
A könyvet köszönjük.
Imádkozó fiúk. Még a nyár folyamán jelent
meg Vidóvszky Kálmán vallástanár imádságos
—

könyve a fenti címmel. A több mint 200 oldalas
könyv az ifjú emberek egész életére, az élet
minden körülményeire, a fejlődő lélek minden
kérdésére tekintettel van s a magunk részéről
nagy szeretettel és bizalommal ajánljuk olva
sóinknak. A könyv szerkesztőségünkben ren
delhető meg.
Az aszódi ág. h. ev. reálgimnázium 296. sz.
„P etőfi” cserkészcsapata a Kormányzó Űr öfőméltósága névünnepének előestéjén, 1929. évi
december hó 5-én délután 5 órakor a KultúrMozgóban cserTcészavató ünnepélyt tartott. Mű
sor: 1. Hiszekegy. Énekelte a reálgimnázium
énekkara. Vezette Haberehrn Gusztáv tanár. 2.
Meisels László: Prológus. Szavalta Mikes László
III. o. cs. t. 3. Diák-Hangverseny. Kis koncert.
Zermel M. és Fleischmann O. műveiből. Átírta:
Rosner L. Hegedűn előadták: Telmányi József
VI. o. cs. t., Sebastián Endre VI. o. t., Molnár
Zoltán VIII. o. cs. t., Kalmár Aladár VII. o. cs.
t., Kühn Ernő VII. o. cs. t., Mikes Lajos VI. o.
t., Leopold Ödön IV. o. cs. t., Rosner Elemér IV.
o. t., Bayer Endre, III. o. t., Mikes László III. o.
cs. t., Molnár Endre III. o. cs. t. Zongorán kísérte
Rosner L. főtiszt. -1. Alkalmi beszédet mondott
Dr. Oravecz Ödön, a szervezőtestület elnöke. 5
Haberehrn: Fohász. Bartalus: Könyörgés. Éne
kelte a reálgimnázium énekkara. Vezette Habe
rehrn Gusztáv tanár. 6. Concertino. Rieding Osz
kártól. Op. 6. Hegedűn játszotta: Telmányi Jó
zsef VI. o. cs. t. Zongorán kísérte Rosner L. ni.
kir. fiúnevelő-otthoni főtiszt. 7. Páros jelenet
Vörösmarthy Marót bánjából. Bőd: Chugyik
Norman VII. o. cs. t., Marót bán: Kausz László
VII. o. cs. t. 8. Cserkészavatás. Beszédet mondott
Árky Zoltán, a X. cserkészkerjilet ügyv. elnöke
és Dr. Czirbusz Endre, a csapa^ parancsnoka. 9.
Radványi Kálmán: Cserkész-ének. Szavalta Mol
nár Zoltán V ili. o. t., rajvezető. 10. Himnusz.
A második vallásos-estéjét
december
15-én
tartotta Bethlen Gábor dicső emlékezetére, a
következő műsorral: 1. Emberek készüljetek...
(112. é. 1. 2. v.) Énekelte az egész közönség.
2. Sípos Ida: Bethlen Gábor hitvese írja . . .
Szavalta: Kokavecz Dóra IV. o. int. növendék.
3. Nagy Zoltán: Oh jó Atyánk.
Előadta a
leánynevelő-intézet énekkara. 4. Bethlen Gábor
ról megemlékezést tartott Dr. Czirbusz Endre
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tg. tanár. 5. Dancla Károly: Koncorttszőlő. He
gedűn előadta: Telmányi József VI. o. rg. t.,
zongorán kísérte Bosner Lajos m. kir. áll. fő 
tiszt. l>. Vályi Nagy Géza: Bethlen Gábor. Sza
valta: Blaskovich Aladár VII. o. rg. t. 7. Him
nusz. Énekelte az egész közönség.
A soproni ág. li. ev. líceum Ifjúsági Diákszövetsége dec. 15-én tartotta első vallásosestélyét. Az ünnepély igen jól sikerült, megje
lent a teológiai fakultás dékánja, több egyetemi
tanár és sok előkelő közönség. A műsor a kö
vetkező volt: 1. Nagy Gyula V ili. oszt. sza
valta el Vályi Nagy Gézának: „Karácsony”
című költeményét. 2. Grieg: Dér einsame Wanderer, zongorán játszotta Amminger Kálmán
tanító. 3. vitéz Magassy Sándor, a Diákszövet
ség elnöke: „Egy a szükséges dolog”
címen
tartott előadást. 4. Amminger Kálmán zongorán
játszott. 5. Horváth Dénes VII. oszt. t. szavalta
Petőfinek: „Magyarok Istene” című költemé
nyét. 6. Ima. 7. Közének. Az ünn.epély után
offertóriumot tartottunk a szegény diákok ja
vára.
N. I.
A Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti
Szövetsége (K. L. E.) november 15-én, délután
teára hívta meg a
Budapesten tartózkodó
evang. papnékat központi helyiségébe, hogy
velük munkáját megismertesse és őket a Szö
vetség evang. ágának kiépítésére megnyerje.
A Szövetség nevében herceg Sulkowski Viktorné Szilassy Paulina elnöknő fogadta az érdek
lődőket, akik a hallottak alapján meggyőződtek
arról, hogy a Szövetség egyházias és komoly

keresztyen szellemben irányítja a. hozza csat
lakozó egyesületeket és gyakorlati tanácsaival
nagy segítségükre van. A Szövetség központi
irodája (Budapest, IV'., Váci-u. 73—-80, I. 5.)
minden leányegyesületi ügyben szóbelileg és
levélben készségesen rendelkezésére áll minden
érdeklődőnek.
Augsburg 1930. Az Ágostai Hitvallás 400
éves jubileuma alkalmából nagyszabású ünnep
ségeket készítenek elő a németországi Augsburg
városban. Az ünnepségek két dátum körül cso
portosulnak: június 25, az Ágostai Hitvallás
benyújtásának napja és szeptember 22, a Hit
vallás Védelmének (Ápológia) átadása. Június
ban lesz a Deutscher Evang. Kirchentag gyű
lése. Szeptemberben pedig az Allgemein. Evang.
Luth. Konferenz (Lutherisches Einigungswerk)
jön össze Augsburgban; erre a konferenciára
az egész világról jönnek össze evangélikusok.
A konferencia szeptember 22— 26 ig lesz. Eze
ken kívül még sok más egyesület és szövetség
is tartja gyűlését Augsburgban. Augsburg vá
rosa két kiállítást rendez: reformációi kiáll!
tást és renaissance kiállítást. Valószínűnek
tartjuk, hogy a Hitvallás jubileuma alkalmából
(június 25) lelkészeink nem igen hagyhatják el
gyülekezeteiket s egyébként is kívánatos, hogy
hazai ünnepélyeink is minél impozánsabbak le
gyenek. Azért legcélszerűbb volna, ha azok,
akik Augsburg városát a jubileumi évben meg
látogatni szeretnék,
az Allgemeine Evang.Luth. Konferenz ülésezésére (szopt. 22—26)
mennének ki.
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